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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 29. napján 

megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester 
 JAKUS BÉLA 
 JAKUS JÓZSEFNÉ képviselő 
  
 
Hivatalból jelen van: TUNYOGINÉ DR GÁLIK ÁGNES aljegyző 
                                                 
KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 5 főből 3 fő van jelen (Hrozina Lénárd alpolgármester és Végh Ferenc képviselő 
úr igazoltan vannak távol). Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A napirendre vonatkozóan javasolja a Előterjesztés a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése” 
elnevezésű pályázat benyújtására című napirendi pont felvételét és annak való megtárgyalását 8. 
napirendi pontként, melyet a Képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt-, melyet a 

Képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
N A P I R E N D: 

 

1.) Előterjesztés a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.24.) önkormányzati rendelete 
módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

2.) Előterjesztés Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására szóló 
pályázat kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

3.) Előterjesztés Vidékfejlesztési pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
4.) Előterjesztés Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatására  

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

6.) Előterjesztés Ipolyszög község buszváróinak felújítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
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7.) Előterjesztés a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésével 
való egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

8.) Előterjesztés a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése” elnevezésű pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

9.) Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés) 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 
Napirendek 

 
1.) Előterjesztés a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.24.) önkormányzati 

rendelete módosítására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A rendelet módosítására azért van szükség, hogy a 
településképvédelmi eljárás ne terjedjen ki az önkormányzat által végzett beruházásokra.  

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelete 
a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.24.) önkormányzati rendelete 

módosítására 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
2.) Előterjesztés Ipolyszög Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására 
szóló pályázat kiírására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2018. (I.29.) határozata 
az Ipolyszög község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló pályázat kiírásáról 

 
 
1./ IpolyszögKözség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, 2018. április 01. napjától 
számított egy éves, határozott időtartamra.  
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2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős:Kárdási Jánosné polgármester 

dr. Varga Andrea jegyző 
 

3.) Előterjesztés Vidékfejlesztési pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester: Két pályázati lehetőség van. Az egyik a „Településkép 

megőrzése”, a másik Népi hagyományokra, kulturális és természeti értékre épülő rendezvények 

támogatása című pályázat. Javaslom mind a két pályázat benyújtását. Az 1 határozati javaslatot 

kérném kiegészíteni azzal, hogy a Pályázat címe: Településkép megőrzése Ipolyszögön, pályázattal 

érintett hrsz-ok megjelölése: Ipolyszög, Fő u. 53.; hrsz: 175 ( közösségi ház), hrsz: 83 ( temető). 

A 2 határozati javaslatot kérném kiegészíteni azzal, hogy a Pályázat címe: Ipoly-parti kultúr-parti 

Ipolyszögön, pályázattal érintett hrsz-ok megjelölése: Ipolyszög, Fő út 53., hrsz: 175. 

 
A polgármester, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1 határozati javaslatot, a 
kiegészítéssel melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott 
 

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2018. (I.29.) határozata 

pályázat benyújtásáról 

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a pályázati 
feltételeket és támogatja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Településkép 
megőrzése című VP6-19.2.1.-47-5-17 kódszámú pályázati felhívásra, 85%-os támogatási 
intenzitás mellett, az alábbi adattartalommal: 
 

Pályázat címe: Településkép megőrzése Ipolyszögön 

Pályázattal érintett hrsz-ok megjelölése: Ipolyszög, Fő u. 53.; hrsz: 175 ( közösségi ház) 

        hrsz: 83 ( temető) 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Kárdási Jánsoné – polgármester 

 
A polgármester, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2 határozati javaslatot, a 
kiegészítéssel melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott 
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2018. (I.29.) határozata 

pályázat benyújtásáról 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a pályázati 
feltételeket és támogatja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Népi 
hagyományokra, kulturális és természeti értékre épülő rendezvények támogatása című 
VP6-19.2.1.-47-7-17 kódszámú pályázati felhívásra, 100%-os támogatási intenzitás 
mellett, az alábbi adattartalommal: 
 

Pályázat címe: Ipoly-parti kultúr-parti Ipolyszögön 

Pályázattal érintett hrsz-ok megjelölése: Ipolyszög, Fő út 53., hrsz: 175 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Kárdási Jánsoné – polgármester 

 
4.) Előterjesztés Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatására  

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester ismerteti az előterjesztést. Tavaly is támogattuk az alapítványt, 
javaslom, hogy idén is támogassuk. 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2018. (I.29.) határozata 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000.-Ft, azaz: Ötvenezer 

forint összegben támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítványt a Balassagyarmat 
Mentőállomás mentőautói felszereltségének javítása érdekében. /Az alapítvány 
számlaszáma: CITI  bank 10800007-68164029/ 

  
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 81§ (3) bekezdésének f) pontja alapján a jegyző köteles beszámolni a 
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képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Az elkészített beszámoló a feladatok részletes 
leírása mellett számos statisztikát is tartalmaz. 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2018. (I.29.) határozata 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 

jóváhagyásáról 
 
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal – benne a közterület-
felügyeletre és a mezőőri tevékenységre vonatkozó - beszámolóját. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
6.) Előterjesztés Ipolyszög község buszváróinak felújítására 

Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2018. (I.29.) határozata 
Ipolyszög Község buszvárók felújításáról  

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közigazgatási területén 
található 2 db buszváró felújítása vonatkozásában a Balassagyarmati Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezet bruttó  230.900,-Ft árajánlatát  elfogadja, és egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert 
- az előzőekben ismertetett ajánlati áron - a munka megrendelésére és a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő:megrendelésre: 2018. február 15. 
    a munka elvégzésére: 2018. május 31.  
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester 

 
 

7.) Előterjesztés a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 
engedélyezésével való egyetértésre 
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 
 

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2018. (I.29.) határozata 
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2017/2018. nevelési évben 

történő engedélyezésével való egyetértésről 
 

1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 
2017/2018. nevelési évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában 
működő Központi Óvoda alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal 
engedélyezze:  

 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda 

vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

 
8.) Előterjesztés a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése” elnevezésű pályázat 

benyújtására  
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester 

 
Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. A határozati javaslat 
pontosítására van szükség, így kérném kiegészíteni azzal, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlanok 
helyrajzi számai: 201, 217/1, 105/1, 85. 

 
A polgármester, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a kiegészítéssel 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2018. (I.29.) határozata 

„Térfigyelő kamerarendszer bővítése” elnevezésű pályázat benyújtásáról  

 

1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján benyújtásra kerül a 
„Térfigyelő kamera rendszer bővítése” elnevezésű pályázat és a maximum 265.000.- Ft önerő 
a 2018. évi költségvetésben elkülönítésre kerül.  
A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi számai: 201, 217/1, 105/1, 85.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

KÖZPONTI ÓVODA, 2017/2018. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 

Nyitnikék Tagóvoda Katica 27 fő 

Meseerdő Tagóvoda Tekergő 26 fő 

Pillangó  26 fő 

Cseperedő Tagóvoda Micimackó  28 fő 



 7 

 

Határidő: 2018. február 05. 

Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester 

 
 

A 9. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 1/A. 

számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 

K.m.f. 

/: Kárdási Jánosné :/ /: dr. Varga Andrea :/ 

              polgármester                     jegyző 


